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A.- MEMÒRIA 

1.- INTRODUCCIÓ 

1.1.- Objecte del present instrument.  

L’objecte del  present Pla Especial  és l ’ass ignació a la f inca ubicada al  
Carrer de Migdia 52 de Sabadel l ,  d’acord amb la seva qual i f icació 
urbaníst ica (clau c.9) i  d’acord amb les normes urbaníst iques del  Text 
Refós del Pla General  Municipal  d’Ordenació de Sabadel l ,  aprovat 
def init ivament en data 31 de jul io l  de 2000, per tal  d’ass ignar a la f inca 
un ús dominant d’entre els  usos admesos pel Pla General  i  l ’ordenació 
dels volums. 

 

1.2.- F inca i  t i tular i tat.  

La f inca objecte del  present Pla Especial , de propietat pr ivada, està 
ubicada al Carrer de Migdia 52 de Sabadel l  i  pertany a les “Hermanas 
Carmel itas Teresas de San José”, amb NIF  R-2800243-D i  amb domici l i  
social  al  carrer Agast ia 22 de Madrid (codi postal 28.079).  

 

1.3.- Antecedents 

L´or igen de l´edif ic i  era el  de v ivenda d´una famíl ia de la ciutat de 
Sabadel l .  Aquesta famíl ia a l´any 1930, va donar- la a la congregació de 
Hermanas Carmel itas Teresas de San José per a constru i r  una res idencia 
de nenes orfes i  res idencia de les Germanes que les cuidaven. Als anys 
setanta, l ’edif ic i  es va dest inar a res idència per a gent gran i  la part de 
res idencia de les Germanes es va mantenir  f ins a l´any 2006. 

Actualment, l ’edif ici  té un ús res idencial  i  ass istencial , gest ionat pels  
Drapaires d’Emaús, els  quals , porten molts anys donant un servei a la 
comunitat acol l int  a les persones amb problemes d’adaptació social .  
Aquest servei ha anat daval lant f ins al  punt de no tenir  usuaris  i  per tant , 
tampoc personal  per a dedicar-s’hi .   

En canvi , molt  a prop es t roben moltes escoles i  la demanda per a noves 
l ín ies d’educació va en augment. Per tant , es necess ita un espai més gran 
per sat is fer aquesta demanda. És per això que es fa aquest P la Especial 
per tal  de canviar l ’ús de l’edif ici  del  Carrer de Migdia 52 i  poder 
complementar l ’educació i  els  serveis de la zona. 

 

1.4.- Iniciat iva i  just i f icació. 

El  present Pla Especial  es t ramita per in iciat iva pr ivada de la propietat de 
la f inca, amb la f inal i tat d’ass ignar a la mateixa l’ús dominant educat iu 
al  sòl , que actualment està qual i f icat dins del  s i stema d’equipaments 
comunitar is  com a dotacions comunitàr ies (clau c.9).   

Actualment la f inca objecte del  present Pla Especial  no té cap ús 
ass ignat, fet  que fa necessàr ia la redacció del  present Pla Especial .  
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1.5.- Àmbit  d’actuació. 

L’àmbit  del  P la Especial  Urbaníst ic es s itua a la confluència del carrer de 
Migdia 52, el  carrer d’Avel laneda, el  carrer de l’Espiral l  i  amb front a la 
Plaça de Vi la Arrufat . 

En la f inca existeix una construcció de planta baixa, dues plantes pis  i  uns 
volums a la planta tercera i  quarta corresponents a t rasters i  sales de 
calderes, dipòsits , etc.. .  E l  terreny de la parcel· la està completament 
urbanitzat i  disposa de tots els  serveis  urbaníst ics bàsics.  

La f inca objecte, amb referència cadastral  5696014DF2959H0001WB, té 
una superf íc ie de parcel· la de 579,08m2  i  data de l’any 1900, encara que 
es va reformar al  1953 i  poster iorment s’han fet alt res actuacions.  

Les superf íc ies construïdes de l’edif ic i  es desglossen en 467,00m2 per la 
planta baixa i  112,08m2 de pat i ,  447,00m2  per la planta pr imera, 447,00m2 
per la planta segona i  127,00m2 per la planta tercera, formant una 
superf íc ie total de 1.488,00m2 construïts .  

Actualment l ’edif ic i  té una alçada de 15,60m, molt  per sobre de la que 
correspon per normat iva, amb uns volums disconformes, tal  i  com es pot 
veure a la documentació gràf ica. 

Amb aquest Pla Especial  es volen endreçar aquests  volums i  que tot 
l ’edif ici  s´adeqüi a la normativa actual .   
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2.- MARC JURÍDIC 

2.1.- Planejament vigent 

Const itueixen el  marc jur ídic del  present Pla Especial  les següents 
disposicions: 

-  Pla General  Municipal  d’Ordenació de Sabadel l ,  aprovat 
def init ivament mit jançant resolució de 22 de desembre de 1993 
del  consel ler  de Pol í t ica Terr i tor ial  i  Obres Públ iques de la 
General itat  de Catalunya i  Text  refós aprovat en data 31 de jul iol  
de 2000, publ icat al  DOGC el  2 d'octubre de 2000. 
 

-  Text refós del  Pla Especial  d' Intervenció en el  Paisatge Urbà (PE-
51-TR), aprovat def init ivament en data 22 de febrer de 2007 i  
v igent a part i r  de la publ icació de l’acord d’aprovació al Diar i  
Of icial  de la General itat de Catalunya el  3 de maig de 2007. 

 
-  Lle i  3/2012, del  22 de febrer, de modif icació del  text  refós de la 

L le i  d’Urbanisme, aprovada pel  Decret Legis lat iu 1/2010, de 3 
d’agost . 

 
-  Modif icació puntual del  Pla General  Municipal d’Ordenació de 

Sabadel l  al  s i stema d’equipaments comunitar is  (MPG-72) amb  
data de gener de 2008. 

 

2.2.- Procedència, formulació i  t ramitació del present Pla Especial .  

La formulació del  present Pla Especial  es basa, per la seva procedència, 
formulació i  t ramitació, en la legis lac ió relacionada en l ’apartat anter ior  
i ,  més concretament, en les següents determinacions: 

 

L’art icle 67.1.d) del Decret Legis lat iu 1/2010 preveu que “. . .  es poden 
aprovar plans especials  urbaníst ics s i  són necessar is  per a assol i r  les 
f inal i tats següents:  . . .d) per concretar l ’ús de l’equipament comunitar i  i  
la t i tu lar itat públ ica o pr ivada.” 

 

També les pròpies Normes Urbaníst iques del  text refós del  Pla General  
Municipal d’Ordenació de Sabadel l ,  en el  seu art icle 14.1, contempla la 
redacció de Plans Especials “amb l ’objecte de complementar i  
desenvolupar l ’ordenació establerta per les determinacions del  Pla 
General . . .”  i  l ’art icle 228.5 de la Modif icació puntual del Pla General  
Municipal d’Ordenació de Sabadel l  (MPG-72) estableix que “Els sòls 
dest inats a dotacions comunitàr ies pr ivades requer i ran l ’aprovació d’un 
Pla Especial  per tal  d’ass ignar o modif icar el  seu ús dominant d’entre els  
usos admesos per aquest pla General” i  a l ’art icle 229.2, també del MPG-
72, estableix que “l’ordenació dels  equipaments i  dotacions s’adequaran 
a les caracter íst iques de l’edif icació de la zona on es s ituï  (apartat a) i  
que es resoldran arquitectònicament els  problemes que ocasionin les 
parets mitgeres, evitant que quedin v istes (apartat b)” i  el  229.5b 
estableix que l ’alçada reguladora màxima “es regularà per les condicions 
de la forma de les edif icacions on es t robi l ’equipament”. 
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En compl iment de les dites disposicions, es procedeix a redactar aquest 
Pla Especial , que, esquemàticament, comprèn: 

-  Introducció. 
-  Marc jur ídic. 
-  Qual i f icació urbaníst ica de la f inca i  ass ignació d’ús.  
-  Normativa. 
-  Documentació gràf ica. 
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3.- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE LA FINCA I ASSIGNACIÓ D’ÚS 

3.1.- Qual i f icació urbaníst ica i  usos possibles. 

La f inca objecte del present Pla Especial ,  ubicada al  Carrer de Migdia 52, 
fent cantonada amb els carrers Espiral l  i  Avel laneda, té la qual i f icació 
urbaníst ica, en el  v igent P.G.O., de Sistema d’equipaments comunitar is , 
dotacions comunitàr ies (clau c.9).  

E ls  usos admesos en aquesta clau urbaníst ica són els que venen regulats 
per la Modif icació de pla general del  s istema d’equipaments comunitar is  
(MPG-72),  en l’art icle 1 de la Normativa que modif ica l ’art icle 228 del  
PGMOS, i  són: educatiu, sanitàr io-ass istencial ,  associat iu, esport iu, 
cultural , rel igiós i  escorxador. 

 

3.2.- Ús dominant assignat 

D’acord amb els  usos permesos en l ’art ic le 228.2 relacionats,  s’ass igna a 
la f inca objecte del  present Pla Especial , un ús Educat iu com a ús 
dominant, d’acord amb la def inició que del  mateix fa l ’art icle 149.18 de 
les Normes Urbaníst iques del Text Refós del  Pla General  Municipal  
d’Ordenació de Sabadel l .  
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4.- NORMATIVA 

4.1.- Disposicions Generals 

Art  1.-  Objecte del  Pla Especial 

És objecte del  Pla Especial l ’ass ignació de l’ús educatiu com a ús 
dominant de la f inca s ituada dins l ’àmbit  i  l ’ordenació de volums. 

Art  2.-  Àmbit  d’apl icació 

L’àmbit d’apl icació del P la Especial  és la s i tuada al  Carrer de Migdia 
52, cantonada amb els  carrers Espiral l  i  Avel laneda, graf iats en 
la documentació gràf ica, plànols nº 2,  nº 3 i  nº 4 d’aquest Pla 
Especial  Urbaníst ic. 

Art  3.-  Cont ingut i  documentació 

El  P la Especial  s’ajusta al  que exigeix el  Decret Legis lat iu 1/2010, del 3 
d’agost , que aprova el  text refós de la L le i  d’Urbanisme com a norma 
pr incipal  i  modif icada en el  seu redactat per la l le i  3/2012, del  22 de 
febrer.   

E l  cont ingut d’aquest  Pla Especial , és conforme amb l’art icle 69.1 del  
TRLU. 

La documentació del  present P la Especial  s’organitza d’acord a l ’ índex 
general  de la Memòria i  Documentació Gràf ica. 

Art  4.-  Vinculació normativa 

Tenen caràcter normatiu: 

a) Les presents ordenances.
b) Els  plànols que formen part  del  present Pla Especial .

Art  5.-  Règim general 

Per tot al lò no especif icat en aquestes Normes, seran d’apl icació les 
v igents NN.UU. del  Pla General . 

Art  6.-  Vigència i  apl icació directa del  pla especial  urbaníst ic 

E l  P la Especial  Urbaníst ic serà execut iu un cop publ icat l ’acord de la seva 
aprovació def init iva, les determinacions del qual  seran, l lavors ,  
d'apl icació directa i  immediata. 

4.2.- Disposicions Part iculars 

Art  7.-  Paràmetres reguladors de l’ordenació de l 'equipament 
educatiu clau c.9. 

L’ordenació de l 'equipament (clau c.9) és conforme amb l’art icle 229 del  
PGMOS, en la seva redacció donada per MPG-72 i  es regula per al ineació 
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de carrer, segons els  paràmetres especí f ics propis de l ’ i l la, que són els  de 
la zona res idencial  en nucl i  ant ic preeixample (clau 1.1).  
 
L’ordenació detal lada de la dotació comunitàr ia ve def inida amb els  
paràmetres reguladors següents:  

-  Ocupació màxima: 100%. 
-  Profunditat edif icable: la parcel· la es s itua tota dins de la fondària 

edif icable. No exhaureix els 14m permesos. 
-  Nombre màxim de plantes: PB + 2PP. 
-  Alçada màxima de l’edif icació: 10,30m, mesurats respecte al  punt 

d’apl icació de l ’alçada reguladora màxima (ARM) que queda 
representat en els  plànols  07 i  08. 

-  Alçada l l iure mínima de totes les plantes serà de 2,70m. 
-  Es def ineixen uns perf i l s  reguladors màxims, els  quals  queden 

representats en els  plànols 07 i  08. 
 

 
 
Art  8.-  Condicions d’ús de l 'equipament 

L’ús dominant és l ’educatiu.  
 
 
 Art  9.-  Afectacions 

a)  Volums Disconformes 
L’edif ic i  s’ajustarà a la normativa v igent de la i l la i  per tant , 
s’enderrocaran els  volums disconformes existents, adaptant la 
volumetr ia al  planejament v igent. Podem veure aquest volums als 
plànols  nº7 i  nº  8 de la Documentació Gràf ica. 
 
b)  Servei  ferrov iar i  
Degut a que el  t raçat ferroviar i  passa per sota del solar objecte 
d’aquest Pla Especial , durant la sol · l ic itud de la l l icència d’obres,  
es demanaran els  informes específ ics que s iguin requer its per la 
legis lació sector ial  v igent. 
 
 
 

Sabadel l ,  febrer de 2018  
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5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

P lànols  Informatius: 

1.-  Plànol de s ituació.  

2.-  Emplaçament i  àmbit . 

3.-  P lanejament vigent. 

4.-  Teix it  urbaníst ic actual .  

5.-  Estat actual  Plantes. 

6.-  Estat actual  Secció – Façanes. 

 

Plànols  d’ordenació: 

7.-  Proposta d’Ordenació -  Planta. 

8.-  P lanejament Proposat – Alçats i  ordenació de volums. 

9.-  Serv ituds aeronàutiques – Vista general .  

10.-  Serv ituds aeronàut iques. 
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1.- P lànol de si tuació. 
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2.- Emplaçament i  àmbit.  

  





Pla especial urbanístic d’assignació d’ús 

3.- Planejament vigent.    
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4.- Teixi t  urbaníst ic actual.  
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5.- Estat actual Plantes. 
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6.- Estat actual Secció – Façanes. 
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7.- Proposta d’Ordenació - P lanta. 
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8.- Planejament Proposat – Alçats i  ordenació de volums. 
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9.- Servituds aeronàutiques – Vista general.  
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10.- Servituds aeronàutiques. 
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B.- ANNEX 

1.- NOTA SIMPLE REGISTRAL 
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